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9.  melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez  

 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

 

1. Az ajánlatkérő neve és címe: 

FŐTÁV Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.   

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. 

 

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 

TÁGYA: 

Integrált kommunikációs szolgáltatások, kreatív és médiaügynökségi feladatkör ellátása a 

Főtáv Zrt. részére vállalkozási keretszerződés keretében. KÉ-11998/2014) 

 

MENNYISÉGE: 

A szolgáltatás tartalma: 

1. Általános kommunikációs, kreatív illetve médiaügynökségi feladatok ellátása: 

1.1 Részvétel az éves vállalati kommunikációs stratégia végrehajtásában: 

A kommunikációs stratégia tartalmazza: 

- A vállalat hosszú és rövid távú céljait, 

- Azokat a szűkebb és tágabb környezetben lévő szereplőket (szervezeteket, személyeket), 

akiket befolyásolni kíván (célcsoport), 

- A szervezet vagy a projekt üzeneteit, 

- A felhasználandó marketing és/vagy kommunikációs eszközöket és csatornákat, 

- Az arculati kommunikációs koncepciót, 

- A várható eredményeket, 

- A várható befektetést (anyagi illetve emberi erőforrás), 

- Az ütemtervet, 

- A felelősök meghatározását, 

- A kommunikációs tevékenységgel kapcsolatos visszacsatolás, értékelés mikéntjét. 

1.2 Sajtókapcsolatok, sajtómegjelenések szervezése (PR kommunikáció): 

A feladat tartalmazza egy teljes, mind a nyomtatott, mind az elektronikus médiára kiterjedő 

sajtólista létrehozását Ajánlatkérő már meglévő sajtókapcsolataira, illetve az Ügynökség saját 

erőforrásaira támaszkodva. Ezen felül Ajánlatkérő elvárja, hogy Ügynökség javaslatot tegyen 

a megkeresendő médiumok körére, illetve a Budapesti Városüzemeltetési Központtal, mint 

döntéshozó szervvel történő egyeztetést követően a jóváhagyott médiumokban történő 

megjelenéssel kapcsolatos koordinációt, beleértve a médium megkeresését, illetve az elkészült 

cikk/interjú Ajánlatkérő által történő jóváhagyásának biztosítását. 

1.3 Médiatréningek: 

A vállalat nyilatkozóinak professzionális felkészítése a nyilvános szereplésekre a 

testbeszédtől a hatékony kommunikációs megoldásokon át az általános stratégiáig, igény 

szerint a tréning helyszínéül valódi televíziós/rádiós környezetet, trénerként pedig gyakorló 

újságírót biztosítva Ajánlatkérő számára. 

1.4 A döntéshozatal szakértői támogatása (marketingkommunikációs tanácsadás, szupervízió, 

általános kapcsolattartás): 

A vállalati kommunikációs és/vagy marketing kérdéskörben felmerülő, akár előre tervezett, 

akár váratlan, és azonnali döntést igénylő helyzetek szakmai támogatása konzultációs 

formában. 

1.5 A kríziskommunikáció szakértői támogatása: 

Az esetleges válsághelyzetekben a szervezet működési zavarainak leküzdését szolgáló 

tevékenység szakmai támogatása, beleértve a kríziskezelési kommunikációs terv elkészítését, 
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az üzenetek megfogalmazását, az esetleges nyilatkozók felkészítését, illetve a folyamatos 

rendelkezésre állást, konzultációs lehetőség biztosítását. 

2. Az egyes kampányokhoz kapcsolódó ügynökségi feladatok ellátása: 

2.1 A kampányok integrált kommunikációs stratégiájának végrehajtása (szegmentált - azaz 

vmilyen demográfiai, földrajzi és/vagy pszchiográfiai szempontok szerint jellemezhető - 

fogyasztói csoporttal rendelkező megrendelő számára, meghatározott fogyasztói csoport 

elérését célzó, integrált kommunikációs tevékenység; médiatervezés és vásárlás): 

A kommunikációs stratégia az egyes projectekre lebontva tartalmazza: 

- A project céljait, 

- A célcsoportok specifikációját, 

- Az üzeneteket, 

- A felhasznált marketingkommunikációs eszközöket és csatornákat, 

- Az arculati elemeket, 

- A várható eredményeket, 

- A várható befektetést (anyagi illetve emberi erőforrás), 

- Az ütemtervet, 

- A felelősök meghatározását, 

- A kommunikációs tevékenységgel kapcsolatos visszacsatolás, értékelés mikéntjét. 

2.2 Az egyes kampányokhoz kapcsolódó kreatív anyagok elkészítése (kreatív szolgáltatás, 

grafikai feladatok ellátása): 

Az adott kampánnyal kapcsolatos szórólapok, on-line és offline hirdetések, spotok illetve 

egyéb arculati anyagok grafikai tervezése Ajánlatkérő által biztosított arculati elemek alapján, 

a meglévő Arculati Kézikönyv előírásait messzemenőkig figyelembe véve. A feladat a 

nyomdai munkálatokra nem terjed ki. 

2.3 Médiatervezés/vásárlás: 

Az adott kampánnyal kapcsolatos hirdetések (fizetett média megjelenések) professzionális, 

célcsoport specifikus megtervezése, illetve az Ajánlatkérő által jóváhagyott terv alapján a 

médiavásárlás az ügynökség és az adott médium között meglévő médiaügynökségi szerződés 

alapján. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy kampánykommunikációja során 

csak nem „Társadalmi Célú Reklám” típusú hirdetést alkalmaz. 

2.4 Sajtókapcsolatok, sajtómegjelenések szervezése: 

A sajtókapcsolat magába foglalja az egyes kampányokhoz kapcsolódó sajtótájékoztatók 

megszervezését, valamint sajtómegjelenések szervezését. Sajtómegjelenések proaktív 

szervezése: javaslat a megkeresendő médiumok körére, illetve a Budapesti Városüzemeltetési 

Központtal, mint döntéshozó szervvel történő egyeztetést követően a jóváhagyott 

médiumokban történő megjelenéssel kapcsolatos koordináció, beleértve a médium 

megkeresését, illetve az elkészült cikk/interjú Ajánlatkérő által történő jóváhagyásának 

biztosítását. 

2.5 A kampányértékelések elkészítése: 

Az adott kampány lezárását követően teljes körű kampányértékelés elkészítése az alábbi, 

mérhető, illetve eszmei szempontok alapján: 

- fizetett média megjelenések értékelése az ár illetve a célcsoport(ok), 

- nézettségi/olvasottsági mutatóinak tekintetében (cost/GRP és cost/TRP), 

- pr (szerkesztői, azaz ingyenes) megjelenések értékelése a nézettség/olvasottság illetve, 

- a célcsoport(ok) elérése tekintetében, 

- pr (szerkesztői, azaz ingyenes) megjelenések értékelése szubjektív szempontok, 

- alapján (az adott cikkek hangvétele, az üzenet megjelenik-e benne), 

- szakértői vélemények, jövőre vonatkozó javaslatok a kampány során tapasztalt erősségekkel 

valamint hiányosságokkal kapcsolatban. 

Ajánlatkérő rendelkezik saját médiafigyelési szolgáltatással, a feladatok ellátásához szükséges 
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nyersanyagot át tudja adni a nyertes vállalkozónak. Tehát sajtófigyelés nem tárgya jelen 

közbeszerzésnek. 

A keretszerződés teljesítésével kapcsolatosan rendelkezésre álló keretösszeg nettó 150 000 

000 HUF, azaz százötvenmillió forint. A keretszerződés az aláírás napjától a rendelkezésre 

álló keretösszeg teljes felhasználásáig, de legkésőbb a Keretszerződés aláírásától 2016.12.31-

ig hatályos azzal, hogy az utolsó vállalkozói teljesítésre eddig az időpontig kerülhet sor. 

Ajánlatkérő nem köteles a teljes keretösszeg lehívására. 

Ajánlatkérő megvizsgálta a közbeszerzést abból a szempontból, hogy a beszerzés tárgyának 

jellege lehetővé teszi-e a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel biztosítását. Mindennek 

alapján az ajánlatkérő nem biztosítja a részajánlat-tételi lehetőséget. A beszerzés tárgyának 

jellegére tekintettel a részekre bontás negatívan hatna a szerződés teljesítésének 

körülményeire (szerződést biztosító mellékkötelezettségek, jótállás, felelősség, minőség 

kérdése), azaz gazdasági, minőségi, és a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontokat 

figyelembe véve ésszerűtlen. 

Ajánlatkérő 240 000 fős szegmentált - azaz valamilyen demográfiai, földrajzi és/vagy 

pszchiográfiai szempontok szerint jellemezhető - fogyasztói csoporttal rendelkező ajánlatkérő. 

Ajánlatkérő a következő kereskedelmi típusú hirdetéseket, azaz kommunikáció-típusokat 

tervezi megvalósítani: PR, CSR, értékesítés-támogatás, lobbi, termék-kommunikáció. 

Ajánlatkérő Társadalmi Célú Hirdetést nem kíván jelen közbeszerzési eljárás keretében 

beszerezni. 

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét az 5. számú bírálati résszemponttal és al-

szempontokkal kapcsolatban, hogy az ügyfélárak megadásához a Médiumoktól bekért 

kedvezmények tekintetében azzal a kedvezmény kategóriával kalkuláljanak, amely a fent 

felsoroltak szerinti valamennyi, Ajánlatkérő által megvalósítani kívánt hirdetés típusra 

érvényes. (Amennyiben egy Médium különbséget tesz a kedvezmény típusok esetén TCR (70 

% kedvezmény), PR (5 0% kedvezmény) és Kereskedelmi (20 % kedvezmény) típusú 

hirdetésekre vonatkozóan, úgy Ajánlattevő a Kereskedelmi típusú hirdetésre vonatkozó 

kedvezményt vegye figyelembe.) 

A megajánlott ügyfélárak kiszámításakor, a csak és kizárólag PR hirdetésre és/vagy a csak és 

kizárólag Társadalmi Célú Hirdetésre és/vagy a csak és kizárólag imázs típusú hirdetésre 

vonatkozó kedvezmény megjelölést, illetve ajánlatot Ajánlatkérő nem fogad el. 

További részletezést lásd az Ajánlattételi dokumentációban 

3. A választott eljárás fajtája:  

A Kbt. 2. része szerint. 

 

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 

körülmények ismertetése:  

 

5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes 

tájékoztatóra és közzétételének napja: 

 

6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és 

közzétételének/megküldésének napja: 

2014/S 119-212269 
A közzététel napja: 2014. június 25. 

 

7. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen 

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) 

bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi 
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fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, 

átcsoportosításra: 

c) Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: - 

 

8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):  
 6 db ajánlat érkezett 

 

9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak  

    az értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén   

    annak részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi  

    lehetőség esetén részenként): 

 

MyAd Marketing Kommunikációs és Tanácsadó Kft.  

(1033 Budapest, Szentendrei út 95.) 

 

1.Account Director óradíja  985 nettó HUF/óra + áfa 

2. Senior PR szakember óradíja  1 020 nettó HUF/óra + 
áfa 

3.Médiatervező/vásárló óradíja  1 145 nettó HUF/óra + 
áfa 

4.Kreatív szakember óradíja  1 083 nettó HUF/óra + 
áfa 

5.Ügyfél ár a mindenkori médiavásárlási listaárhoz viszonyítva, százalékban kifejezve  

5.1. Metropol 68,41 % 

5.2. Nők lapja 69,26 % 

5.3. Helyi Téma 34,20 % 

5.4. Tv2 50,30 % 

5.5. RTL klub 45,00 % 

5.6. Juventus rádió 20,52 % 

5.7. Inforádió 55,97 % 

5.8. CEMP Sales House on-line protfolio oldalai 51,31 % 

5.9. Origo csoport (Origo media group) on-line portfolio 
oldalai 

55,58 % 

5.10. Portfolio csoport on-line portfolio oldalai 42,76 % 

6.Ajánlattevő vállalja-e, hogy a szerződés teljesítése idején az 
Ajánlatkérővel való kommunikáció során a telefaxon vagy postai 
úton megküldött küldeményeket egyidejűleg másolatban 
Ajánlatkérő szerződéstervezetben meghatározott 
kapcsolattartója részére e-mailen is megküldi  

igen vagy nem 

 

Publicity Aim Kft. (1096 Budapest, Lenhossék u. 3/b) 

 

1.Account Director óradíja  1 829 nettó HUF/óra + 
áfa 

2. Senior PR szakember óradíja  1 656 nettó HUF/óra + 
áfa 

3.Médiatervező/vásárló óradíja  1 502 nettó HUF/óra + 
áfa 

4.Kreatív szakember óradíja  1 236 nettó HUF/óra + 
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áfa 

5.Ügyfél ár a mindenkori médiavásárlási listaárhoz viszonyítva, százalékban kifejezve  

5.1. Metropol 71 % 

5.2. Nők lapja 80 % 

5.3. Helyi Téma 36 % 

5.4. Tv2 53 % 

5.5. RTL klub 95 % 

5.6. Juventus rádió 22 % 

5.7. Inforádió 59 % 

5.8. CEMP Sales House on-line protfolio oldalai 54 % 

5.9. Origo csoport (Origo media group) on-line portfolio 
oldalai 

58 % 

5.10. Portfolio csoport on-line portfolio oldalai 45 % 

6.Ajánlattevő vállalja-e, hogy a szerződés teljesítése idején az 
Ajánlatkérővel való kommunikáció során a telefaxon vagy postai 
úton megküldött küldeményeket egyidejűleg másolatban 
Ajánlatkérő szerződéstervezetben meghatározott 
kapcsolattartója részére e-mailen is megküldi  

igen vagy nem 

 

Geometry Global Hungary Kft Adanima Consulting Kft közös ajánlattevők 

1061 Budapest, Andrássí út 9. 

 

1.Account Director óradíja  15 054 nettó HUF/óra + 
áfa 

2. Senior PR szakember óradíja  11 985 nettó HUF/óra + 
áfa 

3.Médiatervező/vásárló óradíja   7 517 nettó HUF/óra + 
áfa 

4.Kreatív szakember óradíja  11 985 nettó HUF/óra + 
áfa 

5.Ügyfél ár a mindenkori médiavásárlási listaárhoz viszonyítva, százalékban kifejezve  

5.1. Metropol 69,36 % 

5.2. Nők lapja 60,69 % 

5.3. Helyi Téma 73,70 % 

5.4. Tv2 43,35 % 

5.5. RTL klub 73,70 % 

5.6. Juventus rádió 20,81 % 

5.7. Inforádió 57,22 % 

5.8. CEMP Sales House on-line protfolio oldalai 52,02 % 

5.9. Origo csoport (Origo media group) on-line portfolio 
oldalai 

56,36 % 

5.10. Portfolio csoport on-line portfolio oldalai 43,35 % 

6.Ajánlattevő vállalja-e, hogy a szerződés teljesítése idején az 
Ajánlatkérővel való kommunikáció során a telefaxon vagy postai 
úton megküldött küldeményeket egyidejűleg másolatban 
Ajánlatkérő szerződéstervezetben meghatározott 
kapcsolattartója részére e-mailen is megküldi  

igen vagy nem 

 

 



 6 

I.M.G. Intermédia Group Kft. ( 1021 Budapest, Hüvösvölgyi út 54.) 

 

1.Account Director óradíja  6 700 nettó HUF/óra + 
áfa 

2. Senior PR szakember óradíja  6 000 nettó HUF/óra + 
áfa 

3.Médiatervező/vásárló óradíja  4 500 nettó HUF/óra + 
áfa 

4.Kreatív szakember óradíja  6 000 nettó HUF/óra + 
áfa 

5.Ügyfél ár a mindenkori médiavásárlási listaárhoz viszonyítva, százalékban kifejezve  

5.1. Metropol 71,40 % 

5.2. Nők lapja 57,75 % 

5.3. Helyi Téma 42,00 % 

5.4. Tv2 52,50 % 

5.5. RTL klub 75,86 % 

5.6. Juventus rádió 21,00 % 

5.7. Inforádió 68,25 % 

5.8. CEMP Sales House on-line protfolio oldalai 44,63 % 

5.9. Origo csoport (Origo media group) on-line portfolio 
oldalai 

42,00 % 

5.10. Portfolio csoport on-line portfolio oldalai 42,00 % 

6.Ajánlattevő vállalja-e, hogy a szerződés teljesítése idején az 
Ajánlatkérővel való kommunikáció során a telefaxon vagy postai 
úton megküldött küldeményeket egyidejűleg másolatban 
Ajánlatkérő szerződéstervezetben meghatározott 
kapcsolattartója részére e-mailen is megküldi  

igen vagy nem 

 

Mindshare Médiaügynökség Kft és az Insomnia Reklámügynökség Kft. közös 

ajánlattevők 

1123 Budapest Alkotás u.53. 

1.Account Director óradíja  8 156 nettó HUF/óra + 
áfa 

2. Senior PR szakember óradíja  5 421 nettó HUF/óra + 
áfa 

3.Médiatervező/vásárló óradíja  4 876 nettó HUF/óra + 
áfa 

4.Kreatív szakember óradíja  6 123 nettó HUF/óra + 
áfa 

5.Ügyfél ár a mindenkori médiavásárlási listaárhoz viszonyítva, százalékban kifejezve  

5.1. Metropol 68,34 % 

5.2. Nők lapja 59,80 % 

5.3. Helyi Téma 59,80 % 

5.4. Tv2 20,10 % 

5.5. RTL klub 20,10 % 

5.6. Juventus rádió 20,10 % 

5.7. Inforádió 60,30 % 

5.8. CEMP Sales House on-line protfolio oldalai 30,15 % 

5.9. Origo csoport (Origo media group) on-line portfolio 35,18 % 



 7 

oldalai 

5.10. Portfolio csoport on-line portfolio oldalai 30,15 % 

6.Ajánlattevő vállalja-e, hogy a szerződés teljesítése idején az 
Ajánlatkérővel való kommunikáció során a telefaxon vagy postai 
úton megküldött küldeményeket egyidejűleg másolatban 
Ajánlatkérő szerződéstervezetben meghatározott 
kapcsolattartója részére e-mailen is megküldi  

igen vagy nem 

 

V.M. KOMM Kommunikációs Tanácsadó Kft. és a Bell and Partners Kereskedelmi 

Szolgáltató Kft. 

1136 Budapest, Pannónia u. 4. 

 

1.Account Director óradíja  1 500 nettó HUF/óra + 
áfa 

2. Senior PR szakember óradíja  1 200 nettó HUF/óra + 
áfa 

3.Médiatervező/vásárló óradíja  1 500 nettó HUF/óra + 
áfa 

4.Kreatív szakember óradíja  1 200 nettó HUF/óra + 
áfa 

5.Ügyfél ár a mindenkori médiavásárlási listaárhoz viszonyítva, százalékban kifejezve  

5.1. Metropol 69,36 % 

5.2. Nők lapja 70,23 % 

5.3. Helyi Téma 34,68 % 

5.4. Tv2 43,35 % 

5.5. RTL klub 83,23 % 

5.6. Juventus rádió 20,81 % 

5.7. Inforádió 56,75 % 

5.8. CEMP Sales House on-line protfolio oldalai 52,02 % 

5.9. Origo csoport (Origo media group) on-line portfolio 
oldalai 

56,36 % 

5.10. Portfolio csoport on-line portfolio oldalai 52,02 % 

6.Ajánlattevő vállalja-e, hogy a szerződés teljesítése idején az 
Ajánlatkérővel való kommunikáció során a telefaxon vagy postai 
úton megküldött küldeményeket egyidejűleg másolatban 
Ajánlatkérő szerződéstervezetben meghatározott 
kapcsolattartója részére e-mailen is megküldi  

igen vagy nem 

 

 

Ajánlattevők, illetve az ajánlatuk megfelel a felhívásban előírt gazdasági és pénzügyi, 

valamint  a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeknek. 

 

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlat- 

           tételi lehetőség esetén részenként): 

Lásd jelen összegezés 1. számú mellékleteként csatolásra kerülő „értékelési táblázat 

 FŐTÁV média” részére nevű dokumentumban 

   c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható     

           pontszám alsó és felső határának megadása: 1-100 pont között 
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   d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek  

           (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok  

           részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti  

           pontszámot: 

 

 Az egyes ajánlatok között a pontszámok kiosztásának módszere mindkét részszempont 

 esetében a lineáris arányosítás, a következők szerint: 

 Az 1-5. részszempont értékelését a fordított arányosítás módszerével végzi az 

 ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság (KÉ. 2012. évi 61. szám, 2012/06/01) útmutatója 

 alapján az alábbi képlet alkalmazásával. 

 P = (A legjobb / A vizsgált) x (P max - P min) + P min. 

 Ahol: 

 P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma, 

 P max: a pontskála felső határa, 

 P min: a pontskála alsó határa, 

 A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme, 

 A legrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme, 

 A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 

 

 A 6. részszempont értékelési módszere a pont hozzárendelés: igen válasz 100 pont, 

 nem válasz 1 pont. 

 Ajánlatkérő 2 tizedes-jegy pontossággal számol. 

 Ajánlatkérő a fenti számítási módon kapott pontszámokat szorozza a bírálati s

 zemponthoz tartozó súlyszámmal. A legmagasabb súlyozott pontszámot elérő ajánlat 

 minősül az összességében legelőnyösebb ajánlatnak. 

 

 

10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: --- 

 

 

11.  a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás  

összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

  

MyAd Marketing Kommunikációs és Tanácsadó Kft.  

(1033 Budapest, Szentendrei út 95.) 

 

1.Account Director óradíja  985 nettó HUF/óra + áfa 

2. Senior PR szakember óradíja  1 020 nettó HUF/óra + 
áfa 

3.Médiatervező/vásárló óradíja  1 145 nettó HUF/óra + 
áfa 

4.Kreatív szakember óradíja  1 083 nettó HUF/óra + 
áfa 

5.Ügyfél ár a mindenkori médiavásárlási listaárhoz viszonyítva, százalékban kifejezve  

5.1. Metropol 68,41 % 

5.2. Nők lapja 69,26 % 

5.3. Helyi Téma 34,20 % 

5.4. Tv2 50,30 % 

5.5. RTL klub 45,00 % 
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5.6. Juventus rádió 20,52 % 

5.7. Inforádió 55,97 % 

5.8. CEMP Sales House on-line protfolio oldalai 51,31 % 

5.9. Origo csoport (Origo media group) on-line portfolio 
oldalai 

55,58 % 

5.10. Portfolio csoport on-line portfolio oldalai 42,76 % 

6.Ajánlattevő vállalja-e, hogy a szerződés teljesítése idején az 
Ajánlatkérővel való kommunikáció során a telefaxon vagy postai 
úton megküldött küldeményeket egyidejűleg másolatban 
Ajánlatkérő szerződéstervezetben meghatározott 
kapcsolattartója részére e-mailen is megküldi  

igen vagy nem 

 

 

Ajánlattevő, illetve az ajánlata megfelel a felhívásban előírt gazdasági és pénzügyi, valamint a  műszaki, 

illetve szakmai alkalmassági feltételeknek. 

 

Ajánlattevő tette az összességében legelőnyösebb ajánlatot. 

 

     b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az  

                 ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

 

Az eljárásban második helyezett kihirdetésére nem kerül sor. 

 

12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő  

alvállalkozót kíván igénybe venni: 

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:  

 

PR feladatok 

Összegezések elkészítése 

Kampánystratégia készítése 

Rádió-Film Spot gyártása 

Kríziskommunikáció 

Kutatás 

Rendezvényszervezés 

Prezentációk készítése 

Sajtókapcsolatok,, sajtómegjelenések szervezése 

Médiakutatás 

Médiatréning 

médiához kapcsolódó tervezési feladatok és vásárlás 

Grafikai tervezés 

Kreatív tervezés 

Kreatív-gyártási feladatok 

 

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:--- 

 

13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát  

meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a   

közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt  

alvállalkozók közre fognak működni: 

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: --- 
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b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: --- 

14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági 

követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet 

erőforrásaira (is) támaszkodik: 

 a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:  

 László Zsuzsa egyéni vállalkozó; III.2.3. M2.) pont, egy fő, min. 5 éves alkalmazott 

 grafikai feladatok teljesítésére vonatkozó szakmai gyakorlattal rendelkező, felsőfokú 

 végzettségű kreatív szakember. 

 Myad Communication Média Kft. ; III.2.3. M2.) pont,egy fő, min. 5 éves szupervízióra 

 vonatkozó szakmai gyakorlattal, ezen belül  minimum 3 éves vezetői gyakorlattal 

 rendelkező, felsőfokú végzettségű account director. 

 Holicska Szilvía egyéni vállalkozó, III.2.3. M2.) pont,egy fő min 5 éves PR szakterületen 

 szerzett általános kapcsolattartásra vonatkozó szakmai gyakorlattal rendelkező, felsőfokú 

 végzettségű senior PR szakember. 

 Nagy Annamária Emese egyéni vállalkozó. III.2.3. M2.) pont,egy fő, min, 3 éves 

 médiavásárlási feladatok ellátására vonatkozó szakmai gyakorlattal rendelkező, felsőfokú 

 végzettségű senior médiatervező/vásárló 

 

 

 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:  --- 

  

 

15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja:  

2014.08.30. 

      b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja:               
2014.09.08. 

16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2014.08.28. 

 

17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2014.08.29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2014-08-29       

 


